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Kiadás 

2019. január 15. 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A kari Tudományos Diákköri Bizottság aktív szerepet vállal a tudományos 
tehetséggondozásban, illetve a tudományos diákköri munka népszerűsítésében a hallgatók 
körében. 

(2) A kari Tudományos Diákköri Bizottság közreműködik a TDK-t népszerűsítő rendezvények 
szervezésében, illetve a hallgatók egyetemi (intézményi és országos) diákköri konferenciáinak 
lebonyolításában. 

(3) A kari Tudományos Diákköri Bizottság az EKE PK működését elősegítő állandó bizottság, 
egyben az Intézményi Tudományos Diákköri Bizottság (ITDB) kari szintű szervezete. A 
Bizottság ügyrendjét és munkaprogramját az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, az ITDB ügyrendjének és a Hallgatói Követelményrendszernek a 
figyelembevételével a bizottság maga határozza meg. Az ügyrendet a Kari Tanács hagyja jóvá. 

(4) A Bizottság elnökének és tagjainak megválasztását a dékán kezdeményezi. A dékán javaslatát 
a Kari Tanács megtárgyalja, és szavazással dönt a személyekről.  

(5) A Kari Tanács határozata alapján a bizottság elnökét és tagjait a dékán bízza meg. A megbízás 
visszavonásig szól. Az ügyrend 1. sz. melléklete tartalmazza a Pedagógiai Kar Kari Tanácsa 
mellett működő TDK Bizottság aktuális összetételét. 

  
A Tudományos Diákköri Bizottság hatásköre 

2. § 

(1) A kari Tudományos Diákköri Bizottság hatáskörébe tartozik a tudományos diákköri munka 
népszerűsítése a hallgatók körében a tudományos diákköri tevékenységet promotáló 
rendezvényeken keresztül (intézményi TDK konferenciák, Tehetségútlevél program stb.).   

(2) A kari Tudományos Diákköri Bizottság véleményezési jogkörrel bír az alábbi pályázati 
lehetőségekben, szakmailag felügyeli a kari pályázati munkát, és figyelemmel kíséri a kari 
tehetséggondozási pályázatok ütemtervnek megfelelő előrehaladását:  
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- a kart érintő, intézményi TDK kutatói pályázatok 
- a kart érintő, intézményi TDK mentori pályázat 
- a kart érintő, intézményi Hallgatók a Tudományért c. pályázat 
- a kart érintő, intézményi Nők a tudományért c. pályázat 
- a kart érintő, bármely országos tehetséggondozási (pl. NTP) pályázat 

(3) A TDK Bizottság tevékenységét a három Campuson (Eger, Jászberény, Sárospatak) 
összehangoltan végzi a Campus koordinátorok segítségével. 

(4) A TDK Bizottság a karon működő tehetséggondozó műhelyekkel, illetve tanárelnökökkel az 
intézményi TDK fordulókhoz kötődően rendszeres kapcsolatot tart, támogatja a tanárelnökök 
munkáját.  

(5) A kari Tudományos Diákköri Bizottság közreműködik az intézményi szintű Tehetségútlevél 
program megszervezésében és lebonyolításában, illetve a program eredményeként 
megjelenő Tehetségfüzet összeállításában.  

(6) A TDK PK elnöke hivatalból tagja a Szenátus mellett működő Intézményi Tudományos 
Diákköri Bizottságnak, amelynek a munkájában a kari Bizottságot képviseli. 

 

A bizottság üléseinek rendje 

3. § 

(1) Az bizottság üléseit - az aktuális határidőkhöz igazodva, illetve szükség esetén 
alkalomszerűen - az elnök hívja össze. 

(2) A bizottság elnöke gyors döntést igénylő esetekben virtuális ülést hívhat össze. 

(3) A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. 

(4) A bizottság javaslatait egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévő tagok több mint felének igenlő 
szavazatával, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazatának 
megfelelően hozza meg döntését. A bizottság javaslatát a feladattól függően megküldi a Kari 
Tanács felé, és a Szenátus mellett működő Tudományos Diákköri Bizottság felé. 

 

Záró rendelkezések 

4. § 

(1) Jelen ügyrendet a Pedagógiai Kar Kari Tanácsa 2019. január 15-ei ülésén a 4/2019. (I.15.) sz. 
határozatával elfogadta. Az ügyrend 2019. január 15-én lép hatályba. 

(2) Az ügyrend visszavonásig vagy módosításig hatályos. A módosítás a Kari Tanács hatáskörébe 
tartozik. 

Eger, 2019. január 15. 

Dr. Simándi Szilvia 

a kari TDK Bizottság elnöke 
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1. sz. melléklet: Kari Tanács mellett működő Tudományos Diákköri Bizottság 
tagjainak névsora  

(Kari Tanács 40/2018. (X.04.) határozata alapján) 

 

 

Elnök: Dr. Simándi Szilvia, tanszékvezető egyetemi docens 
 

Tagok: 

Egri Campus: 

Dr. Dávid Mária, tanszékvezető főiskolai tanár 

Dr. Virág Irén, intézetigazgató egyetemi docens 

Faragó Boglárka, tanársegéd 

Korpás Klaudia, hallgatói képviselő 

Sárospataki Comenius Campus: 

Dr. Bednarik László, főiskolai docens, Campus koordinátor 

Váradi István, hallgatói képviselő 

Jászberényi Campus: 

Dr. Sebők Balázs, főiskolai docens, Campus koordinátor 

Ambrus Enikő, hallgatói képviselő 

 

 

 


